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resuMo

Desde os anos cinquenta do século XIX que a elite maçónica que tomou 
conta do Poder no México, havia encetado uma campanha contra a Igreja 
Católica, largamente maioritária no país. Até meados dos anos vinte do século 
passado, tal comportamento pouco se diferenciava das iniciativas anti-clericais, 
das manifestações de intolerância e de ocasionais actos de violência levados a 
cabo pelos governos e radicais ditos liberais. Quando o Presidente Plutarco Calles, 
um dos generais sonoristas saídos da Revolução Mexicana, resolveu controlar 
fanaticamente os restos da liberdade religiosa e, depois, promover o assassinato 
e a execução arbitrária de clérigos, religiosos e leigos, induziu a insurreição em 
várias comunidades católicas. A revolta, inicialmente confinada, viria a degenerar 
num conflito armado que o governo federal não conseguiu sufocar. Só com a 
ajuda cúmplice e interessada dos EUA, pode o governo mexicano pôr fim ao 
conflito que ficaria conhecido na História como Guerra Cristera.

Palavras-chave: História do México, História Militar, Guerra, Conflito 
religioso, Igreja Católica, Cristeros, Perseguição religiosa, Intolerância, Maçonaria

AbstrAct

Since the middle of the XIX century, that the freemasonic elite that took over 
the reins of Mexico, had begun a campaign against the Catholic Church. Until the 
mid twenties of the last century, such behavior differed little from the anti-clerical 
initiatives, the underlying intolerance and occasional acts of violence carried 
out by governments and radicals of the so-called liberals. But when President 
Plutarco Calles, a general of the sonoristas leftovers of the Mexican Revolution, 
fanatically decided to limit and control the exercise of religious activity and, later 
on, promote murder and arbitrary execution of clergy, members of the religious 
orders and laity, the fact induced the insurrection of various catholic communities. 
The revolt, initially localized, would spread and escalate into a declared armed 
conflict that the federal government could not quell. Only with the diplomatic, 
financial and military help of a self-interested United States was the Mexican 
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government able to put down the conflict that would become known in history 
as the Cristero War.

tags: History of Mexico, Military History, War, Religious conflicts, Catholic 
Church, Cristeros, Religious persecution, Intolerance, Freemasons
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Durante o séc. XIX e XX, o processo histórico do 
liberalismo capitalista conseguiu apoderar-se 
não só das riquezas dos nossos povos mas so-
bretudo das nossas consciências.

José Vasconcelos
(Historiador mexicano)

Há alguns anos, quando Rosa Maria Ojeda, 
eleita Miss México 2006 e candidata ao concurso 
Miss Universo 2007, apresentou publicamente o 
traje livre que tencionava usar, caiu o Carmo e a 
Trindade. Não porque a señorita aparecesse exces-
sivamente desnudada mas sim porque a sua longa 
saia apresentava a imagem da Virgem de Guadalu-
pe e várias cenas do martirológio cristero, incluindo 
o que parecia ser o fuzilamento do Pe. Pro. O vesti-
do era ainda adornado com escapulários e rosários 
pendendo livremente de um cinturão cartucheiro 
bem como um grande crucifixo peitoral, em jeito 
de colar. Desde os arcontes maçónicos aos sectores 
católicos afectos à Teologia da Libertação, passan-
do por inocentes arautos do bom-gosto, choveu um 

coro de protestos; uns em nome da laica moral pública, outros em defesa da cica-
trização de feridas que tinham sido abertas pelos acontecimentos ora recordados 
pelo traje. O vestido tinha sido escolhido de um conjunto de trinta candidaturas. 
A estilista que o havia desenhado, Maria del Rayo Macias, afirmou-se disposta 
a redesenhá-lo desde que se mantivessem as imagens da Virgem e as evocações 
das mulheres cristeras. Somos descendentes de cristeros; quer queiram quer não, 
isso é uma parte do que somos, afirmou. 

Por este recentíssimo episódio podemos ver como a questão cristera conti-
nua a atrair ódios e paixões e, sobretudo, a recolher indeléveis convites ao enterro 
e olvido per omnia sæcula sæculorum. Mas um récio Papa, João Paulo II de seu 
nome pétrico, entendeu o contrário e mandou trazer à luz da Cidade o teste-
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munho dos humildes mártires que sucumbiram na afirmação e confirmação da 
sua fé. Desde gaiatos de 14 anos, como José Luís Sánchez del Rio, de Sahuayo, a 
velhinhos de 90…

Até há muito pouco tempo, a maioria dos europeus desconhecia comple-
tamente o alcance e ferocidade da perseguição contra a Igreja Católica por par-
te das autoridades mexicanas, saídas da Revolução socialista. Os historiadores 
mais mediáticos mal ou nunca se referem a essas tremendas campanhas de into-
lerância e fanatismo. Ao México, associamos sempre figuras revolucionárias que 
Hollywood nos tem servido em argumentos cinematográficos, mais ou menos 
no estilo western. A revolução liberal e a socialista que tão impiedosamente per-
seguiu os católicos, acabou por ir devorando, um atrás doutro, os seus próprios 
filhos. Nomes como os dos presidentes Madero, Carranza, Obregón, ou Zapata e 
Pancho Villa são referenciados em díspares filmes. Todos eles reúnem a macabra 
característica de terem sido assassinados. Com efeito, esta época da história do 
México foi marcada por inúmeras conspirações e sublevações, revoltas indíge-
nas de reivindicação agrária, em guerras marcadas por uma crueldade atroz, no 
meio de contínuas ingerências dos EUA. Mas do drama cristero que culminou as 
várias vagas de perseguições religiosas, pouco ou nada se sabe, pouco ou nada 
se vê. E, muitas vezes, quando se recorre à sua memória, é perversamente ao con-
trário como acontece no filme, pretensamente quase auto-biográfico, de Fernan-
do Arrabal Viva la muerte! em que a execução do 
pai surge, às mãos dos franquistas, através de um 
processo copiado dos colorados (vermelhos) que o 
usaram várias vezes para executar cristeros. O des-
caramento é de tal ordem que em algumas fontes 
de informação se ilustra o pretenso assassinato de 
professores às mãos dos fanáticos cristeros, com fo-
tografias dos cadáveres destes, como é o caso, a títu-
lo de exemplo, do site da Gran Logia El Potosi. Em 
Pedro Páramo, do escritor Juan Rulfo, transparece 
toda a tragédia da perseguição aos católicos desde o 
séc. XIX à revolução mexicana. Está agendada para 
este ano de 2011 a release do filme A Cristíada com 
Peter O’Toole, Andy García, Eduardo Varástegui e 
Eva Longoria entre outros. A Cristíada, outra co-
mum designação das guerras cristeras, deixou uma indelével marca na cultura 
popular mexicana. Na sua música, muitas foram as canções, nomeadamente cor-
ridos, estilo de música muito popular, que recordaram para sempre a epopeia. 

A memória do martírio católico surgirá sobretudo no apostolado de João 
Paulo II, quebrando anos de comprometido silêncio de alguns sectores da Igreja 
mexicana. Em 21 de Maio de 2000, o Papa João Paulo II (o senhor Wojtyła, segun-
do o protocolo de Estado Mexicano) canonizou um grupo de 25 mártires desse 
período que haviam sido beatificados a 22 de Novembro de 1992. Na sua maioria, 
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eram padres que não tendo pegado em armas, se tinham no entanto recusado a 
abandonar os seus paroquianos, tendo sido assas-
sinados pelas tropas governamentais. 

O principal dirigente da Maçonaria no Méxi-
co, Jorge Gaviño Ambriz havia lançado uma viru-
lenta campanha contra a canonização dos beatos 
porque eram cristeros e as guerras cristeras ha-
viam custado a vida a mais de 70.000 mexicanos 
honestos. Apenas se esqueceu de mencionar as ra-
zões das revoltas e as circunstâncias que haviam 
rodeado os martírios. Gaviño ameaçou então blo-
quear as cerimónias e recorrer, se necessário, aos 
sectores progressistas da Igreja mexicana, afectos à 
Teologia da Libertação, para o apoiarem nesse de-
siderato. Para ele, habituado aos jogos de poder e 
ao controlo do PRI, a intenção de João Paulo II era apenas apoiar implicitamente 
o candidato da oposição Vicente Fox, tido por católico e inimigo da Maçonaria. 

A 20 de Novembro de 2005, em Guadalajara, (Estado de Jalisco, México) 
perante cerca de 80.000 pessoas, o Cardeal José Saraiva Martins, Prefeito para 
a Congregação da Causa dos Santos, proclamou Beatos Servos de Deus, 13 fi-
éis, sendo 10 leigos e 3 sacerdotes que caíram assassinados durante a persegui-
ção religiosa dos anos callesistas. Com efeito, a Igreja católica reconheceu como 
mártires várias pessoas que foram executadas durante (ou imediatamente antes 
de) as insurreições cristeras. O mais conhecido é talvez o jesuíta Padre Miguel 

Agustín Pro que, em 23 de Novembro de 1927, foi 
oficialmente fuzilado, sem julgamento prévio, pelo 
facto de o governo considerar que as suas activi-
dades sacerdotais desafiavam a sua autoridade1. 
Quiseram fazer dele um exemplo dissuasor para 
prevenir o alastramento da revolta e levar os cris-
teros à rendição; para isso, publicitaram a execu-
ção (esperando que se acobardasse), divulgando 
as imagens por todos os meios de comunicação. O 
efeito conseguido acabou por ser o contrário. Os 
cristeros inspiraram-se no exemplo de martírio do 
Padre Pro e redobraram de força, recrudescendo a 
revolta; foi beatificado em 1988.

1 Usaram como justificação a sua (falsa) participação num atentado a Obregón. O verda-
deiro autor, Luís Segura Vilchis, para poupar a vida de Pro e do seu irmão Humberto, 
entregou-se mas acabariam todos fuzilados.
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Mas afinal quem eram os cristeros?

No México, a extraordinária ocasião da subi-
da ao poder do General Victoriano Huerta, um ín-
dio de Jalisco que ocupou a presidência de 1913 a 
1914 e que se dizia católico, permitiu consagrar ao 
Sagrado Coração de Jesus, aquela república norte-
-americana. Após o golpe-de-estado que o colocou 
no poder, Huerta, procurou o beneplácito da Igreja, 
como já anteriormente havia feito o seu predecessor, 
com o intuito de conseguir o apoio do clero para a 
pacificação social do país. No meio de uma persis-
tente e continuada perseguição religiosa, foi possível levar a cabo um acto solene 
na Catedral Metropolitana da Cidade do México. A solicitação do episcopado 
mexicano, Pio X, havia autorizado a consagração a Cristo-Rei, representado pela 
imagem do Sagrado Coração de Jesus, com a coroa e o ceptro para simbolizar a 
sua Realeza espiritual. Pela primeira vez, o grito Viva Cristo-Rei! (que, daí a uns 
anos, tanto se ouviria quer no México quer em Espanha) pôde ser escutado a 6 
de Janeiro de 1914.

A 17 de Maio de 1927, nos primeiros tempos da insurreição que ficaria co-
nhecida pela Cristíada, receberam os bispos mexicanos do 
Papa Pio XI, no meio de outras orientações espirituais, “a 
concessão da indulgência plenária, in articulo mortis, a to-
dos os que, confessados ou comungados, ou pelo menos 
contritos, pronunciassem com os lábios, ou com o coração, 
Viva Cristo-Rei!, aceitando a morte como enviada pelo Se-
nhor para remissão das nossas culpas”2. Como em cada 
execução organizada às ordens do governo mexicano os 
abatidos gritavam aquela interjeição jaculatória, ficaram 
conhecidos como Cristeros, por escarnecimento.

Antecedentes históricos

Ao contrário do que acontecera com as outras colónias espanholas do conti-
nente americano, em que as independências tinham sido promovidas e apoiadas 
pela maçonaria ao serviço do imperialismo anglo-saxónico, no México os gritos 
de revolta tiveram origem exactamente no pólo oposto. Indignados contra o que 

2 Alguns autores negaram a existência deste documento oficial mas López Beltrán publica 
um fac símile do mesmo na sua obra La persecución religiosa en México, Editorial Tra-
dición, México, 1987.
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consideravam um governo contrário aos interesses do povo mexicano, vários ele-
mentos do baixo clero gritaram Viva Fernando VII e morra o mau governo!. Seria 
o início do processo de independência daquele país que em 1821, com o Plan de 
Iguala, se decide pela independência total, como monarquia constitucional. Ao 
ser a coroa oferecida sem êxito a Fernando VII de Espanha, ficou o Poder ao ar-
bítrio das Cortes mexicanas. O país estava politicamente muito polarizado como 
resultado de mais de uma década de luta pela independência e da influência das 
correntes ideológicas que lhe chegavam de Espanha. Entre 1821 e 1857, cinquenta 
elencos governamentais, entre ditaduras, governos republicanos constitucionais e 
até a monarquia imperial, dirigiram o México. Tal como aconteceu em Portugal, 
a divisão política era feita por uma grosseira e mal delimitada raia que punha, de 
um lado, os esquerdistas, dito liberales, e, do outro, os conservadores. Quer uns 
quer outros tiveram a sua génese organizacional a partir das sociedades secretas 
da Maçonaria, alinhadas, respectivamente, com o rito de York, ou americano, e o 
escocês. O carácter secreto das redes permitia decidir e organizar as iniciativas po-
líticas à margem do povo e, durante praticamente toda a história contemporânea 
do México, a condução política foi feita à sombra dos mexicanos por uma redu-
zida nomenklatura, em colaboração com os seus sequazes e caciques. Os Con-
servadores defendiam um modelo de Estado centralizado, não rejeitando muitos 
deles a sua organização sobre uma monarquia imperial constitucional, ao estilo 
europeu. Eram favoráveis ao papel desempenhado pela Igreja Católica no México 
e não viam razão para alterar os principais instrumentos legais e fiscais do tempo 
colonial. Os esquerdistas pretendiam uma república federal e a implementação 
forçada do ideário iluminista europeu, com o seu virulento anticlericalismo e o 
abstracto progressismo jacobino. Até à vitória definitiva dos esquerdistas em 1867, 
a história do país seria desenhada pela competição daquelas facções no controlo 
do México e pela resistência às incursões militares e económicas estrangeiras.

Após a independência, depois de um período de alguns meses em que uma 
Junta dirigiu o país, Miguel de Iturbide, com o título de Imperador, assumiu o 
poder de 1822 a 1823. Com a hostilidade de vários sectores da maçonaria jacobi-
na, fortemente implantada nas classes burguesas crioulas, sob os auspícios das 
lojas yorkianas do sul dos EUA, não sobrevive a uma revolta armada, abdica 
e será posteriormente fuzilado em Padilla. Depois de um governo provisório, 
denominado Supremo Poder Ejecutivo, ter dirigido interinamente o país, em Ou-
tubro de 1824 é proclamada a República, tendo o general José Miguel Fernández, 
mais conhecido como Guadalupe Victoria, assumido as funções de presidente da 
República. Até meados do século XIX o México perderá ingloriamente, a favor do 
seu vizinho do Norte, mais de metade do seu território. 

Em 1833, sendo presidente Antonio López de Santa Anna, o vice-presiden-
te Gómez Farias, ocupando interinamente a presidência pela ausência de Santa 
Anna, dá início a um programa de secularização do Estado mexicano, arremeten-
do contra os católicos. O programa incluía leis de proibição de venda ou doação 
de bens à Igreja, desamortizações, desvinculação de freiras e frades do seu voto de 
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obediência, etc. Esta política provocou uma reacção que le-
vou a motins populares que originaram a queda de Gómez 
Farias. Como em muitos outros países expostos aos ventos 
de mudança de então, os esquerdistas estavam divididos 
em duas facções, os radicais, ditos puros, e os moderados. 
Os dirigentes das duas correntes, respectivamente, Benito 
Juárez e Melchor Ocampo, refugiados em Nova Orleães, 
resolveram unir-se (Plan de Ayutla) e apoiar a insurreição 
do puro Juan Álvarez contra o sempre-em-pé Santa Anna, 
considerado o grande culpado pela perda dos territórios do 

Norte a favor dos americanos. 
Com a vitória da revolução liberal, com a sua característica virulência, sobe 

à presidência Álvarez que desencadeia 
um novo afã legislativo anti-católico que, 
de forma mais sistemática e articulada, 
deu continuidade às acções avulso dos 
anos 30 e 40. A primeira das leis, designa-
da por Lei Juárez, do nome do seu autor, 
o ministro da Justiça Benito Juárez, elimi-
nou e condicionou privilégios intrínsecos 
da Igreja, nomeadamente no que dizia 
respeito aos tribunais eclesiásticos. A re-
acção popular à iniciativa governamental 
lançou a insurreição do general Tomás 
Mejía na região da Sierra Gorda, em Que-
rétaro que durou cerca de oito anos. E 
durante mais de um ano, na cidade de Puebla e arredores grassou igualmente a 
revolta. Com a Lei Lerdo, do nome do ministro das Finanças, Miguel Lerdo de Te-
jada, concretizou-se o processo de desamortização dos bens da Igreja e das comu-
nidades indígenas. Outra legislação, conhecida como a Lei Iglesias, do ministro 
José María Iglesias, regulava a recolha de esmolas e proibia o pagamento de qual-
quer verba pela realização de baptismos, casamentos ou funerais. Em acréscimo, 
os nascimentos, casamentos e funerais tornaram-se um mero acto civil; alguns 
feriados religiosos foram substituídos por outros de carácter político; as celebra-
ções religiosas fora das igrejas foram proibidas, o uso dos sinos altamente res-
tringido e os sacerdotes e religiosos proibidos de usar as suas vestes em público. 
Foram suprimidas as ordens religiosas, secularizados os cemitérios, hospitais e 
organizações de beneficência católicos. A intolerância liberal chegou ao ponto de 
obrigar os funcionários públicos a jurarem concordar e zelar pelo cumprimento 
destas medidas e a deportar ou encarcerar os bispos e sacerdotes que manifestas-
sem a sua indignação. As elites dirigentes, fortemente influenciadas pelo jacobi-
nismo maçónico, detinham o poder e a força, esmagando prontamente qualquer 
atitude mais recalcitrante. Enquanto esses instrumentos de exercício de poder, 
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objectivamente persecutórios e vexatórios para a Igreja, se 
implementavam, era proclamada a constituição de 1857.

Em reacção, os conservadores correram com os esquer-
distas da Cidade do México e assumiram o poder, na opera-
ção que ficou conhecida como o Plan de Tacubaya. O presi-
dente Ignacio Comonfort teve de ceder aos revoltosos mas o 
presidente do Supremo Tribunal, Juárez defendeu a Consti-
tuição. Como consequência, foi detido mas, tendo consegui-
do fugir, primeiro para Querétaro e depois para Vera Cruz, 
foi assumido pelos esquerdistas como o presidente da Repú-
blica interino. Advogado de extracção social humilde, ligado 
a uma loja maçónica de Nova Orleães. Juárez promovera a Constituição de 1857, 
de inspiração jacobina, e as Leis de Reforma. No seu afã persecutório tentou mes-
mo criar uma igreja católica cismática, como hoje existe na China. Toda essa pres-
são deu origem a pontuais levantamentos de católicos indignados, tendo como 
pano de fundo a guerra dos três anos ou da Reforma (1858-61). O governo con-
servador, sediado na cidade capital, mostrou-se incapaz de derrotar militarmente 
os esquerdistas, fortificados em Vera Cruz e noutros pontos dispersos do país. 
Após sucessivos insucessos militares dos conservadores, os esquerdistas toma-
ram a iniciativa, com o forte apoio wasp dos EUA. O general Miguel Miramón, 
chefe militar dos conservadores, rendeu-se à entrada da capital que foi reocupa-
da em Janeiro de 1861. Apesar da reconquista da sede do poder executivo pelos 
liberales, muitas insurreições isoladas, sobretudo nos Estados de Jalisco, Micho-
acán, Puebla e Tlaxcala, continuaram a luta. Quer o general Márquez quer o já 
citado general Mejía se mantinham activos, comandando forças mais ou menos 
regulares, a par de inúmeros bandos de guerrilheiros.

Juárez veria o seu poder interino, e politicamente parcial, con-
firmado por eleições em Março de 1861. Mas o júbilo seria curto. 
Com efeito, foi durante o período de Juárez que se deu a efémera 
aventura de Maximiliano de Áustria, às ordens do imperador Na-
poleão III. As adaptativas elites dominantes, maioritariamente ma-
çónicas, rapidamente ofereceram a Maximiliano a presidência do 
Conselho Supremo das Lojas, o que ele declinou tendo, no entanto, 
indicado representantes que rapidamente receberam os mais ele-

vados graus da estrutura hierárquica da secreta sociedade. Apanhada entre dois 
fogos, a Igreja foi novamente vexada e perseguida, embora os juaristas tentassem 
o seu apoio para o que diziam ser a causa nacional. O pobre imperador títere viria 
a ser derrotado e fuzilado em Querétaro e Juárez regressou ao poder. 

Visto com o distanciamento que o tempo permite, durante a sua presidên-
cia, Benito Juárez dirigiu o México, comportando-se como um autêntico agen-
te do imperialismo americano, levando o país quase à bancarrota. Os tratados 
McLane-Ocampo e Corwin-Doblado deram aos paternalistas vizinhos do Norte 
concessões vergonhosas. E nem a sua condição étnica de índio zapoteca, o impe-

Hist_8_JoseLuisAndrade.indd   319 02-04-2012   16:35:54



320 Lusíada História n.º 8 / 2011

José Luis Andrade

dira de colaborar na eliminação dos baldios comunais dos indígenas o que, a par 
da desamortização dos bens da Igreja, levou ao enriquecimento da classe privile-
giada, aumentando o latifundismo. 

Em Julho de 1872, outro ex-seminarista, Sebas-
tián Lerdo de Tejada (irmão de Miguel) é empossa-
do presidente da República e retoma a perseguição 
à Igreja Católica. Favoreceu despudoradamente o 
protestantismo sob orientação americana. No jornal 
El Federalista, financiado pelo Governo, podia ler-se 
a 21 de Maio de 1873: os sacerdotes naturais do país 
continuarão a expiar na prisão a sua desobediência à 
Lei; as freiras não poderão voltar a consagrar-se e os 
sacerdotes estrangeiros, particularmente os jesuítas, 
serão desterrados do país como cidadãos pernicio-
sos. Ainda sem ter cumprido um ano de mandato, fez 
cumprir com rigor a lei que proibia as manifestações 

religiosas fora dos templos o que provocou novos levantamentos armados do 
povo católico, de 1873 a 1876, na guerra denominada dos Religioneros. Sobretu-
do a partir do Oeste de Michoacán, no Verão de 1874, a revolta popular espraiou-
-se como fogo em palha seca, a toda a área ocidental do país e mesmo a regiões 
mais afastadas; aos gritos de Viva la religión! Muera el malo gobierno! Mueram 
los protestantes!3 o povo católico sublevou-se.

Todo o lamaçal do período juarista havia divi-
dido os estratos sociais influentes e dominantes na 
condução da política e um outro ex-seminarista, o 
general Porfírio Díaz desencadeou uma revolução 
que o manteria no poder durante quase trinta anos. 
Foi reeleito oito vezes, em escrutínios fraudulentos, 
ocupando o centro do Poder de 1876 a 1910, em-
bora mais formalmente de 1877 a 1880 e de 1884 a 
1911. Apesar de ter mantido as leis persecutórias da 
Reforma, a sua ditadura foi, na generalidade, mais 
suave para a Igreja; apenas na questão da liberdade 
educacional os governos de Porfírio Díaz mante-
riam a intransigência. Foi, porventura, o presidente 
mexicano que mais procurou contrabalançar a in-
fluência norte-americana, angariando largos investimentos na Europa, nomea-

3 A insurreição religionera foi uma autêntica guerra de guerrilha, encabeçada por Jesús 
González, Domingo Juárez, Gabriel Torres, Benito Mesa, Antonio Reza, Jesús Soravilla 
e Socorro Reyes, entre outros. Como a conduta dos chefes enviados pelo governo para 
sufocar a rebelião fosse mais própria de quem a queria avivar, o apoio popular cresceu 
e a raiva instalou-se. A revolta só se apagaria com a chegada de Porfírio Díaz ao poder.
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damente em Inglaterra e na Alemanha. Para isso, não hesitou em buscar na Con-
federação Maçónica Internacional e no Supremo Conselho Mundial de Londres 
apoios que lhe permitissem neutralizar a preponderância das lojas americanas. 
Por sugestão daqueles areópagos maçons procurou comprar a paz com os católi-
cos, renunciando à repressão das manifestações religiosas exteriores; mitigada a 
confrontação directa, a estratégia de combate ao catolicismo e à sua Igreja deveria 
passar então pela promoção da difusão do protestantismo, considerado um anti-
-vírus, intelectualmente superior e mais afim do ideário liberal radical. Nesse 
cenário que viria a ser descrito como a pax porfiriana, algumas ordens religiosas 
de interesse social, puderam ser restabelecidas, havendo mesmo um grande in-
cremento na construção de templos e um aumento do número de dioceses. 

Inicialmente um esquerdista, a sua obsessão pela Ordem como condição 
necessária ao Progresso, levou Porfírio Díaz a defender políticas de controlo da 
propriedade que marginalizaram largos sectores da população mexicana. E, em 
fins de 1910, começaram a alastrar os movimentos insurreccionais que ficariam 
conhecidos como a Revolução Mexicana. Com a queda do porfiriato, e com a 
anárquica erupção social, o marxismo e o socialismo tornaram-se virulentos e os 
principais sustentáculos do argumentário do Poder.

Derrotando militarmente Porfírio Díaz, Francisco 
Ignacio Madero assume o poder, exigindo ratificar a sua 
legitimidade em eleições, as quais ganha, em 1911, com 
larga margem. Madero, um contemporizador, acabou por 
desagradar quer aos seus aliados radicais quer aos conser-
vadores e viu-se a braços com inúmeras revoltas dos seus 
antigos aliados como Emiliano Zapata ou Pascual Orozco, 
fundador dos colorados, as milícias vermelhas. De início, 
procurou os católicos para fazer face aos revolucionários; 
afirmou mesmo que foi necessária a influência da Igreja 
para conseguir a pacificação do país, sacudido por um 
imenso movimento de revolução e banditismo. Sob o seu 
beneplácito, criou-se no México uma corrente política que se denominou por de-
mocracia cristã. Em 3 de Maio de 1911, sobre a base do Movimento Operário 
Guadalupano, surge o Partido Católico Nacional cujo lema era Deus, Pátria e 
Liberdade. E em 1913, nasceu formalmente a ACJM – Associação Católica da Ju-
ventude Mexicana, cujo intuito era a formação de quadros jovens preparados 
para responderem legalmente às investidas anticlericais dos revolucionários. 
Nesse mesmo ano, aparentemente sob a influência (e o dinheiro) do embaixador 
americano Henry Lane Wilson, o general Victoriano Huerta, antigo porfirista que 
havia sido nomeado por Madero comandante-chefe das forças Armadas, através 
de um golpe-de-estado, afasta o presidente e toma o Poder. Madero e o seu vice, 
José María Pino Suárez, seriam assassinados uns dias depois. A Igreja que, como 
vimos, não hostilizara Madero, condenou veementemente o usurpador, o qual, 
no entanto, procurou conquistar as simpatias da hierarquia católica, até por su-
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gestão do embaixador Wilson. Huerta dizia-se crente 
mas tal não impediu que tivesse mandado incendiar 
as instalações do jornal católico La Nación.

A maioria das potências mundiais reconheceu 
Huerta como leader legítimo do México mas o re-
cém eleito presidente Woodrow Wilson, democrata 
e apoiante do segregacionismo sulista, decidiu que 
os interesses dos Estados Unidos estariam melhor 
defendidos por outros protagonistas, como, por 
exemplo, Venustiano Carranza. Para além de demi-
tir inopinadamente o embaixador, forneceu armas e 
logística a insurrectos como Zapata, Villa, Carranza 

e Álvaro Obregón. O intervencionismo teve o seu cúmulo em 1914, com a ocu-
pação do porto de Vera Cruz por tropas americanas que procuravam impedir o 
reabastecimento das forças de Huerta a partir da Europa4. Com oposição de tal 
quilate, em Abril de 1914, Huerta decidiu retirar-se para Espanha tendo apenas 
tentado regressar ao México em 1916. Na ocasião, foi detido pelos americanos e 
pouco depois, privado da liberdade, morreria em El Paso, no Texas. 

Com a saída de Huerta, Venustiano Carranza tomou conta do Poder, apoia-
do por Washington. Durante a sua presidência, a perseguição à Igreja recrudes-
ceu; proibiram-se as missas de defuntos e todas as outras, a não ser ao Domin-
go e em condições especiais, a água do baptismo tinha de ser da torneira e o 
Sacramento da Penitência só podia ser administra-
do a moribundos, em voz alta e na presença de um 
funcionário do Estado. Esta sanha anti-cristã teve o 
seu cume na Constituição socialista de 1917 produ-
zida pelos 118 deputados do Congresso, reunidos 
em Querétaro, formando uma amálgama das linhas 
clerofóbicas5 da burguesia carrancista maçónica e da 
maioria jacobina, partidária de Obregón. Cinco dos 
artigos da constituição mexicana de 1917 visavam 
especialmente acabar com a influência da Igreja Ca-
tólica na sociedade mexicana. O artigo 3º exigia uma 
educação laica e anti-católica nas escolas. O artigo 5º 

4 Os americanos chamaram-lhe o incidente Ypiranga, do nome do navio alemão que trans-
portava armamento e outras mercadorias para o governo de Huerta. Sem que tivessem 
declarado guerra ao México, tropas americanas invadiram e ocuparam a importante 
cidade e porto de Vera Cruz para controlar o acesso dos navios vindos da Europa. O ob-
jectivo não foi alcançado já que o Ypiranga conseguiu desembarcar a carga noutro porto 
e o presidente Wilson apenas conseguiu que aumentasse o azedume anti-americano de 
muitos mexicanos. 

5 O espírito anti-clerical chegou ao ridículo de laicizarem topónimos como, por exemplo, 
Vera Cruz que passou a ser Veracruz.
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ilegalizava as ordens religiosas. O artigo 24º mantinha a proibição do culto, em 
público, fora das igrejas, enquanto que o artigo 27º praticamente eliminava os 
direitos de propriedade das organizações religiosas. Finalmente, o artigo 130º re-
tirava aos membros do clero direitos cívicos básicos; padres e hierarquia estavam 
impedidos de usar os seus hábitos, não tinham direito de voto e estavam proibi-
dos de comentar assuntos da vida pública na imprensa. A Constituição de 1917 
substituiu formalmente a de 1857 sem que tivesse para o efeito havido qualquer 
ratificação referendária por parte do povo mexicano.

A perseguição acelerava e os bispos mexicanos viram-se obrigados a so-
licitar ajuda. Por pedido expresso do Papa Bento XV, a Conferência Episcopal 
dos Estados Unidos apoiou fraternalmente os seus aflitos irmãos mexicanos. O 
arcebispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez redigiu e mandou distri-
buir entre os fiéis uma Carta Pastoral que, subscrita por quase todos os bispos 
mexicanos, mereceu a aprovação do Núncio e do próprio Papa. Nesse documen-
to, Mons. Orozco dizia: não pretendemos imiscuirmo-nos nas questões políticas. 
Temos por único objectivo cumprir com o dever que nos impõe a defesa dos di-
reitos da Igreja e da liberdade religiosa. Na nossa condição de chefes da Igreja Ca-
tólica protestamos contra a tendência dos constituintes destruidora da religião, 
da cultura e das tradições. Protestamos contra semelhantes atentados á liberdade 
religiosa e aos direitos da Igreja e declaramos que ignoraremos qualquer acto ou 
manifesto contrário a estas declarações e protestos. Em reacção, o governo deteve 
o Arcebispo e obrigou-o a partir para o exílio. Esta atitude provocou uma cor-
rente de solidariedade e contestação entre os aguerridos católicos de Jalisco que 
declararam o luto e iniciaram uma atrevida campanha mediática contra as auto-
ridades. Ao compreender que os católicos estavam dispostos a tudo para resistir 
à aplicação dos termos constitucionais, que se dirigiam praticamente à sua ani-
quilação ou escravidão, Carranza inverteu a sua política de agressão e procurou 
a conciliação. Não descurava evidentemente atrair o voto católico tendo em vista 
a sua reeleição. Essa viragem de aproximação à Igreja irritou os chefes militares 
socialistas, como os generais Obregón, Ortiz Rubio, Joaquín Amaro, Lázaro Cár-
denas e Elías Calles, que, estimulados pelas companhias petrolíferas americanas 
que actuavam no país (e que Carranza queria expulsar), assumiram no Plan de 
Agua Prieta a destituição de Carranza e a sua substituição por Adolfo de la Huer-
ta. A maioria dos conjurados era oriunda do estado de Sonora pelo que ficaram 
conhecidos como os sonoristas de la Revolución. Para além dos interesses econó-
micos baseados na construção das infra-estruturas base e da exploração da maior 
parte dos recursos naturais do México, os americanos, enquanto cidadãos indi-
viduais ou empresas, eram proprietários de mais de 30% das terras e, como tal, 
os mais renitentes a qualquer iniciativa de Reforma Agrária. Foi ainda durante o 
mandato de Carranza que uma expedição militar americana, sob o comando do 
general Pershing, entrou profundamente no Norte do México, deambulando pe-
las serranias e desfiladeiros em demanda de Pancho Villa, acusado de ter atacado 
a cidade de Columbus, no Novo México. A operação falhou mas, mais uma vez, 
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entre os mexicanos se acen-
tuou o ressentimento contra 
os vizinhos do Norte. 

Em 1920, Carranza foi 
assassinado como resultado 
das maquinações e complots 
do seu antigo aliado Álvaro 
Obregón6. Depois da morte 
de Carranza e até à tomada 
de posse de um presidente a 
eleger constitucionalmente, o 
general nomeado no Plan de 
Agua Prieta como Chefe Su-
premo do Exército e da Na-
ção, Adolfo de la Huerta Mar-

cos, assumiu provisoriamente o poder. Convencido de que era necessário dar 
algum espaço à Igreja para evitar confrontos e o extremar das posições, durante 
os meses em que esteve no poder, os católicos gozaram de alguma complacência. 
Aproveitaram então para realizar uma convenção nacional em Julho de 1920, 
onde o partido Católico Nacional foi refundado como Nacional Republicano e 
de onde saiu um novo manifesto contra as intenções persecutórias contidas na 
novel Constituição.

Em 5 de Setembro desse mesmo ano, o general Álvaro Obrégon, com o apoio 
dos Estados Unidos, ganhou as eleições e, a 1 de Dezembro, tomou posse formal. 
Apesar de partilhar do ideário anticlerical dos seus antecessores, Obrégon apli-
cou as medidas anticlericais de forma mais selectiva e apenas em áreas em que 
o sentimento católico era mais fraco. Mas, se aparentemente facilitou alguma dé-
tente institucional a nível do poder central, nada fez para travar a violentíssima 
perseguição que os seus sequazes e aliados políticos exerciam sobre a Igreja e 
os católicos, aos níveis estatal e local. A acção fanática do governador de Jalisco, 
José Guadalupe Zuno, foi disso paradigma. Em Fevereiro de 1921, rebentou uma 
bomba no Paço Arquiepiscopal da cidade do Mexico. O governo, com inusitado 
descaramento, dá nota de que tal acto foi consequência da indignação que uma 
carta pastoral que alertava os fiéis contra o socialismo; se a Igreja estivesse de acordo 
com a Revolução, nada de isso teria ocorrido, afirmou o próprio Presidente. E foi com 
Obregón no poder que se içaram bandeiras vermelhas nas Catedrais da cidade 

6 Em 8 de Abril, um colaborador de Obregón tentou assassinar Carranza mas falhou. Pre-
ocupado com a sua integridade física, resolveu sair da capital e dirigir-se para Veracruz. 
No caminho, em Maio, foi interceptado por milicianos socialistas em Tlaxcalantongo 
e eliminado a tiro. Álvaro Obregón é igualmente suspeito de ter mandado assassinar 
Pancho Villa (José Doroteo Arango Arámbula) em 1923. Um grupo de sete pistoleiros 
contratados mandou parar o carro de Villa, em Parral, e assassinou-o à queima-roupa, 
livrando Obregón de um possível rival de peso na corrida à presidência.
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do México e de Morelia; que um funcionário da própria casa do presidente fez 
explodir uma bomba no altar da veneradíssima Virgem de Guadalupe; e que o 
Delegado Apostólico Mons. Ernesto Philippi foi expulso por ter participado na 
bênção da primeira pedra do monumento a Cristo-Rei, no pico do Cubilete, em 
Guanajuato onde se haviam congregado mais de 50.000 pessoas.

A pretensa trégua precária entre o governo e a Igreja terminou com a elei-
ção do general Plutarco Elías Calles em 1924, no mesmo ano em que o Supremo 
Congresso Maçónico, reunido em Genebra, escolhia o México como laboratório 
social para o total afastamento da Igreja Católica das coisas públicas. Calles, pu-
pilo de Obregón, aplicou as leis anti-católicas com sanha e arbitrariedade por 
todo o país. Acrescentando a sua própria legislação anti-católica, em Julho de 
1926, promulgou a Lei de Reforma do Código Penal, que viria a ficar conhecida 
como Ley Calles que, para além de estabelecer o número máximo de sacerdotes 
que poderiam servir um determinado agregado populacional, e os seus templos, 
previa penas específicas para padres e religiosos que se atrevessem a violar os 
postulados da Constituição de 1917. Como exemplo, o uso vestes religiosas em 

público era penalizado em 500 pesos (embora, na 
prática, pudesse ser motivo para execução in situ, 
por desobediência). Um padre que criticasse o go-
verno podia ser condenado a cinco anos de prisão. 
Nalguns Estados, a água benta foi proibida por ra-
zões higiénicas. Mas a realidade objectiva era ainda 
bem pior que a aplicação dessas regras, mesmo as 
mais vexatórias e fanáticas; com efeito, elas eram 
ultrapassadas pela arbitrariedade do exercício do 
poder pelas autoridades, sobretudo as castrenses7.

A resistência pacífica e a escalada da violência

Em resposta a estas medidas, a resistência das organizações católicas, nome-
adamente da ACJM, começou a intensificar-se. Foram então criadas a sindicalista 
Confederação Nacional dos Trabalhadores Católicos e a União Popular, um mo-

7 A 29 de Julho, dois dias antes da entrada em vigor da Lei Calles, caiu o primeiro mártir, 
no sentido social, do conflito cristero. Na cidade de Puebla, o comerciante José Gar-
cía Farfán, de 66 anos, tinha na sua loja um letreiro com as frases exclamativas Viva 
Cristo-Rei! Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera! Só Deus não morre nem morrerá 
nunca! Ao circular por ali, um tal general Sánchez que se fazia acompanhar pelo gene-
ral Amaya, comandante operacional das forças militares no Estado de Puebla, resolveu 
parar para invectivar e agredir o ancião, o qual se defendeu. De seguida, foi levado para 
um quartel onde voltou a ser agredido. A sua detenção gerou um grande sururu o que 
impeliu as autoridades militares a transferi-lo para uma prisão civil; no caminho, contu-
do, foi assassinado pela escolta.
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vimento político católico, essencialmente jalisciense, fundadas em 1922 e 1925, 
respectivamente, sob a influência de um jovem jurista da ACJM, Anacleto Gon-
zález Flores. Partidário da resistência não-violenta e dos 
princípios da Rerum Novarum, o profesor Cleto, como 
era conhecido, ir-se-ia ver, contudo, ultrapassado na sua 
estratégia pelo precipitar dos acontecimentos. Quase si-
multaneamente, em 9 de Março de 1925, era criada uma 
outra organização: a LNDR – Liga Nacional para a Defe-
sa da Liberdade Religiosa, que não descartava o recurso 
ao confronto directo, se tal se mostrasse necessário à cau-
sa da liberdade. Foram seus fundadores alguns militan-
tes da ACJM, da União Popular, dos Círculos de Oração 
e Estudo, da Cruzada Feminina da Liberdade mas sobre-
tudo gente da Confederação Nacional Católica de Tra-
balhadores, da União das Mulheres Católicas e da União dos Pais de Família. O 
seu programa limitava-se a exigir a liberdade de ensino e a aplicação das normas 
do direito comum à Igreja e aos trabalhadores católicos. Pouco tempo depois, o 
governo declara a LNDLR sediciosa e aprisiona os seus dirigentes8.

A fim de quebrar a unidade dos católicos em 
torno da sua Igreja, o governo, através de uma es-
trutura sindical de massas, ideologicamente afim, 
procurou criar uma igreja cismática como já Juá-
rez havia feito no século anterior. Desta vez de-
nominava-se Igreja Católica Apostólica Mexicana 
e tinha como chefe um ex-sacerdote, membro da 
maçonaria e também ex-militar, de nome Joaquín 

Pérez9 que pouco depois seria substituído no cargo por Eduardo Dávila, grau 
33 da Ordem. Este chegou a escrever que Igreja Católica e maçonaria comple-
mentam-se (...) e pode-se ser como eu, grande prócer da maçonaria e arcebispo 
primado do México (sic).

Depois da publicação, em princípios de Janeiro de 1926, da legislação que 
regulamentava o artigo 130º da Constituição em que se proibiam as manifesta-
ções religiosas, incluindo missas e peregrinações, a 2 de Fevereiro, o Papa Pio 
XI dirige ao episcopado mexicano uma carta pastoral intitulada Paternæ Sanæ 
Solicitudo. Exorta os católicos a reagir civicamente às leis persecutórias, devendo 
no entanto abster-se de formar qualquer partido político confessional ou dar ma-
nifesto de qualquer preferência pública a este ou àquele partido.

Como resposta à Lei Calles, que entraria em vigor a 31 de Julho de 1926, a 
11, os bispos mexicanos votaram unanimemente a favor da suspensão de todas 

8 Teófilo Pizano, Cisneros y Villareal, Miguel Palomar, Andrés Barquín, René Capistrán, 
Gonzaléz Pacheco, etc.

9 Pérez mostraria arrependimento e voltou à comunhão da Igreja Católica antes de falecer.
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as manifestações públicas de culto, a partir 
daquela data. Mal a citada Lei entrou em 
vigor, tropas do governo tentaram ocupar 
a Igreja dos Sete Príncipes, em Oxaca, onde 
se encontrava barricada uma enfurecida 
multidão de católicos. Tinham sabido de 
antemão das intenções do governo e haviam resolvido defender o templo. Na 
refrega morreram dois soldados; o governo mandou então os militares atirar sem 
contemplações sobre os defensores desarmados.

Dias depois, a 3 de Agosto de 1926, em Guadalajara, correu uma notícia 
semelhante à de Oaxaca. Como corolário, cerca de 400 católicos armados encerra-
ram-se na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, alarmados pelo rumor de que 
o governo tencionava encerrar e destruir o Santuário. Envolveram-se num tiro-
teio com tropas do governo, rendendo-se apenas quando ficaram sem munições. 
Este confronto terá causado a morte a 18 pessoas e 40 feridos. No dia seguinte, 
em Sahuayo, Michoacán, a igreja paroquial local foi invadida por 240 soldados 
governamentais, assassinando o padre da paróquia e o seu vigário. Nos Estados 
de Puebla (em Acatzingo), de Oaxaca (Tlaxiaco e Sayula), de Jalisco (Cocula) e 

de Guanajuato (Acámbaro) também houve várias in-
surreições, mais ou menos violentas. Em 14 de Agos-
to, forças governamentais sob o comando do tenente 
Maldonado Ontiveros levaram a cabo a eliminação 
da delegação da Associação Católica da Juventude 
em Chalchihuites, Zacatecas, executando o seu direc-
tor espiritual, o padre Luis Bátiz Sainz e os dirigen-
tes Manuel Morales, Salvador Lara Puente e David 

Roldán Lara. A partir daqui, os acontecimentos suceder-se-iam de forma muito 
rápida. Um bando de camponeses zacatecanos sob a liderança do ex-coronel Pe-
dro Quintanar, que se haviam reunido para tentar resgatar os detidos, ao tomar 
conhecimento da morte do padre Bátiz, ocupou a repartição de finanças local 
e ergueu o estandarte da rebelião. Quintanar gozava de prestígio militar pois 
fora um dos principais chefes 
da defesa contra as incursões 
de Pancho Villa, na região; o 
exército mobilizou-se rapida-
mente para esmagar a revolta, 
tão cedo quanto possível. Mas 
graças a um forte apoio popu-
lar que o apelidava de liberta-
dor, Pedro Quintanar derrotaria 
as tropas federais naquela que 
ficaria como a primeira bata-
lha da guerra cristera em Hue-
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juquilla el Alto10, no Estado de Jalisco. Até ao 
fim do ano haveria mais de 64 levantamentos 
armados espontâneos nos estados de Guanaju-
ato, Guerrero, Michoacán, Zacatecas e, sobetu-
do, em Jalisco. Depois do já referido em Cocula, 
também os verificados em Etzatlán, Tlajomulco, 
Belén, Tepatitlán, Refugio, Zapotlanejo, Ciudad 
Guzmán, Chapala, Atengo, Ayutla e Tecolotlán, 
contribuiram para fomentar ainda mais a insur-
reição cristera.

Outro levantamento foi liderado pelo pre-
sidente da Câmara de Pénjamo, Guanajuato, 
Luis Navarro Origel, com início em 28 de Se-
tembro. Os seus homens foram derrotados pelo 
exército federal em terreno aberto, junto daquela localidade, mas retiraram-se 
para as montanhas onde continuaram como guerrilheiros. Seguiu-se um outro le-
vantamento em Durango, liderado por Trinidad Mora em 29 de Setembro e, em 4 
de Outubro, a sublevação acaudilhada pelo antigo general Rodolfo Gallegos, no 

Sul de Guanajuato. Ambos 
foram obrigados a recorrer 
a tácticas de guerrilha, pois 
não podiam fazer face ao 
exército federal em campo 
aberto.

A 6 de Setembro os 
bispos haviam enviado às 
Câmaras legislativas uma 
Petição solicitando a derro-
gação das leis, como Calles 
lhes havia cinicamente su-
gerido11. Como os bispos, 

à face da Lei, não eram cidadãos com direitos políticos, a petição foi recusada. 
Seguiu-se-lhe um Memorando de cidadãos católicos, suportado por cerca de 2 
milhões12 de assinaturas para solicitar ao Congresso a derrogação das leis mas, 
como noutros casos semelhantes e bem recentes, quando o governo não governa 
para a população mas para os interesses dos grupos que o suportam, a petição 

10 Terra natal de um personagem mítico que ficaria para a história popular da cristíada, 
Valentín de la Sierra, em cuja honra foi feito um dos mais celebrados corridos.

11 Calles, ao receber uma delegação do episcopado mexicano, em 21 de Agosto de 26, com-
posta pelo Bispo de Tabasco, Mons. Pascual Díaz e pelo Bispo de Michoacán, Mons. 
Leopoldo Ruíz, havia-lhes dito:
Têm apenas dois caminhos: sujeitar-se à Lei ou lançar-se na luta armada!

12  Num país com pouco mais de 15 milhões, na altura.
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foi para o lixo. Considerando este tipo de resistência cívica como sendo uma 
forma de insubordinação, Plutarco Calles ordenou o encerramento de numerosas 
igrejas católicas e o inventário meticuloso de todo o seu conteúdo. Vários bispos 
foram detidos violentamente e expulsos do país. Esgotadas as vias pacíficas, aos 
militantes católicos apenas lhes restava passar da resistência passiva à insurrei-
ção armada.

Para procurar manter o protesto 
de indignação pacífico, os dirigentes 
da LNDLR, em fins de 1926, promo-
veram um boicote comercial contra o 
governo que seria especialmente bem 
sucedido no México centro-ocidental 
(os estados de Jalisco, Guanajuato, 
Aguascalientes e Zacatecas). Os católi-
cos residentes nestas regiões deixaram 
de ir aos cinemas e aos teatros e não 
utilizavam os transportes públicos; os 

professores deixaram de leccionar nas escolas seculares, etc. No entanto, esta me-
dida de resistência cívica não alcançou totalmente o seu objectivo porque, mais 
do que ao governo de Calles, afectou a burguesia endinheirada que fez pressão 
sobre a hierarquia para acabar com a acção, o que viria a acontecer. Por esta ra-
zão, os ricos ficaram malvistos e a sua reputação ainda piorou quando pagaram 
ao exército federal e à polícia para protecção. Mas, colateralmente, a iniciativa 
permitiu cimentar e testar uma organização civil a nível nacional que viria a dar 
frutos preciosos no futuro. Entretanto, os rebeldes de Jalisco (particularmente na 
região a Norte de Guadalajara) começaram a congregar as suas forças. Esta região 
tornar-se-ia no foco principal da rebelião liderada por René Capistran Garza, di-
rigente da Associação Católica da Juventude Mexicana, que teve início a 1 de 
Janeiro de 1927. 

e é a guerra!

A insurreição teve formalmente início com a publicação de um manifesto, 
no dia de Ano Novo, intitulado A la Nación – Manifiesto del Gobierno Nacional 
Libertador, subscrito pelos generais Nicolás Fernández, J. B. Galindo e Agustín 
Escobar. No documento, Capistrán Garza é apresentado como chefe do executi-
vo rebelde e José F. Gándara como coordenador do poder militar. Afirmava-se 
que é chegada a hora da batalha e a hora da vitória pertence a Deus. Com esta 
declaração, o estado de Jalisco que parecera mais ou menos calmo desde os acon-
tecimentos de Guadalajara, inflamou-se. Grupos de rebeldes, movimentando-se 
na região conhecida como Los Altos, a Nordeste de Guadalajara, começaram a 
ocupar aldeias, equipados apenas com catanas, velhos mosquetes e chuços. O seu 
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grito de batalha era ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen 
de Guadalupe! O profesor Cleto declarou à sua pací-
fica União Popular que, apesar de não concordar com 
os métodos armados, estava pessoalmente com a di-
recção da LNDLR, na bélica aventura em que embar-
cara mas da qual queria ver o movimento afastado já 
que não fora concebido como um instrumento de luta 
armada. No início, o governo não levou esta amea-
ça muito a sério. Plutarco Calles que considerava a 
devoção católica uma coisa de mulheres e crianças 
chamava a Jalisco o galinheiro da República e imagi-
nava a rebelião uma reacção de índios embrutecidos 
pelo clero e mergulhados no fanatismo. Os rebeldes 

conseguiam bons resultados frente às milícias rurais do governo ditas agraristas 
e face às jacobinas milícias da Defensa Social, mas eram muitas vezes derrotados 
pelas tropas federais que guardavam as principais 
cidades. Por esta altura, o exército federal contava 
com cerca de 80 mil homens. Quando o comandan-
te federal de Jalisco, general Jesús Ferreira, iniciou a 
campanha contra os insurrectos, afirmou sobrancei-
ramente que se trataria mais de uma caçada que de 
uma campanha militar. Porém, os rebeldes, que na 
sua grande maioria não tinha experiência militar13 
prévia, planeavam bem as suas acções armadas. Os 
mais bem sucedidos cabecilhas rebeldes sem expe-
riência militar prévia seriam Jesús Degollado (far-
macêutico), Victoriano Ramírez (trabalhador rural) 
e dois padres14, Pedro Aristeo Pedroza e José Reyes 

13  Na sua esmagadora maioria (92%) eram camponeses que não tinham experiência militar 
prévia; pequenos rancheros, rendeiros, peões, gente do povo. Dos seus chefes, apenas 
um terço eram militares ou haviam estado envolvidos em acções de combate. Contudo, 
sabiam manejar bem armas e montar melhor a cavalo. Os seus adversários, quer os 
federales quer as milícias agraristas e socialistas, a quem designavam por juanes callis-
tas, eram em geral piores ginetes e pouco conhecedores do terreno em que combatiam. 
Desde o início que os cristeros supriram a desvantagem da falta de material de guerra 
com a recorrente captura de armas e munições às tropas do governo.

14 Os dois padres-comandantes, o padre Vega e o padre Pedroza, eram soldados natos. O 
padre Vega tinha reputação de beber excessivamente e de ignorar frequentemente o seu 
voto de castidade. Por seu lado, o padre Pedroza era eticamente impoluto e firme, fiel 
aos seus votos sacerdotais. Porém, o facto de ambos terem pegado em armas tornou-se 
problemático do ponto de vista da teologia sacramental católica. Ironicamente, para não 
dizer hipocritamente, foram os defensores da teologia da libertação, cúmplices frequen-
tes dos movimentos marxistas terroristas quem mais se encarniçou contra a memória 
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Vega. Apenas cinco curas participa-
ram activamente na luta armada, 
embora tenha havido 15 capelães e, 
de uma maneira ou de outra, 25 sa-
cerdotes apoiaram, de perto, os cris-
teros. A religiosidade destes, acen-
tuadamente marianista na a sua 
devoção à Virgem de Guadalupe, 
era vista pelos missionários ameri-
canos, quer protestantes quer mes-
mo católicos, como excessivamente 
ritualista e permeada de manifesta-

ções remanescentes de um passado pagão. A expressão religiosa dos cristeros 
levava-os à identificação total com a Vida de Cristo, nomeadamente com a Sua 
Paixão, meditada quotidianamente na recitação do Terço e nas prédicas catequé-
ticas de algum leigo mais ilustrado, à falta de sacerdotes. Nos acampamentos 
cristeros mais permanentes, a vida religiosa era omnipresente; havia adoração 
perpétua, por grupos escalados, quando era possível expor o Santíssimo, Reza-
vam o Terço e muitas vezes o Rosário completo, de joelhos, intercalando as deze-
nas com cânticos (ou laudes, durante a noite e ao nascer 
do dia). Eram as celebradas missas brancas. Revelavam 
em geral uma forte convicção espiritual que cultivava 
a teologia do martírio e uma indelével sintonia com as 
visões do Apocalipse segundo São João; na generalida-
de, demonstravam mesmo um conhecimento teológico 
e bíblico espantosamente vivo, cultivado em práticas 
catequéticas recorrentes. Aliás, a sua percepção das 
causas da guerra era mais de natureza teológica que 
política. Esta quase só os tocava quando olhavam para 
Calles e os outros generais sonoristas como agentes da 
maçonaria internacional, materializada nos gringos 
protestantes, com todo o forte lastro negativo criado 
pelo esbulho territorial de meados do séc. XIX e o tratamento vexatório dos chi-
canos do Texas e do Novo México. 

Para muitos cristeros, as motivações religiosas da rebelião eram reforçadas 
por outras subjacentes preocupações de natureza social. Na região dos Altos de 
Jalisco, ponto fulcral da rebelião cristera, a estrutura da propriedade da terra 
tinha evoluído para uma forte concentração do tipo rancho. A elite crioula do 
México, influenciada pelas correntes jacobinas da Europa e dos Estados Unidos, 
promoveu as leis da desamortização que, depois da sua nacionalização, pôs em 
hasta pública os bens afectos à Igreja e os baldios municipais e das comunida-

dos cristeros e dos padres que os apoiaram.
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des indígenas. De todo este 
processo, iniciado pelo minis-
tro de Benito Juárez, Miguel 
Lerdo de Tejada (irmão de Se-
bastián), sairia, como grande 
beneficiária, essa burguesia 
endinheirada. Tipicamente, 
havia proprietários, muitas 
vezes absentistas, que aluga-

vam a meeiros a exploração da terra; metade da colheita pertencia ao dono da 
terra. Este havia igualmente fornecido, a título de empréstimo, as alfaias, as jun-
tas, as sementes e mesmo dinheiro, para fazer face a eventualidades que sempre 
aconteciam (doenças, partos, casamentos, funerais, etc.). Para o meeiro, a obri-
gação era simples: ou dinheiro na jaqueta ou milho na carreta!, como diziam os 
proprietários. Para estes rendeiros e para os assalariados agrícolas em geral, tal 
sistema só podia levar ao empobrecimento crescente enquanto que os proprietá-
rios acumulavam lucros. Apesar de muitos dos agrários serem ao mesmo tempo 
católicos convictos, não é de admirar que tal panorama de injustiça social fos-
se o alfobre em que a semente da revolta florescesse mais facilmente. E a tropa 
cristera, reunida à volta dos seus ícones sagrados era essencialmente constituída 
por meeiros, peões mestiços e índios. Subjacente, estava um imaginário colectivo 
tepehuán, mexica e huichol em que, por vezes, se confundiam mitos e ritos de 
índole indígena com religiosidade cristã. Era no seu padrecito que confiavam e 
era em Cristo, o Caudillo Sagrado, que punham a esperança de se libertarem da 
opressão e do desespero. Era o sacerdote do México rural que ensinava os pobres 
a ler e escrever contrariando os desejos dos terratenentes mais reaccionários e o 
laicismo socialista imposto pelo governo. Os fazendeiros, mesmo os católicos, 
ora apoiavam o governo, por conveniência, ora os cristeros por medo. E muitos 
optaram por se retirar para o estrangeiro.

Em 23 de Fevereiro de 1927, os Cristeros derrotaram pela primeira vez as 
tropas federais em San Francisco del Rincón, no Guanajuato, seguindo-se outra 

vitória em San Julián, Jalisco. Contudo, a rebelião se-
ria quase extinta em 19 de Abril, quando o controver-
so padre Vega, ao ter conhecimento da captura, tor-
tura e martírio do profesor Cleto, resolveu assaltar a 
um comboio que pensava levar um carregamento de 
dinheiro e armas. Era o expresso Guadalajara- cidade 
do Mexico e o ataque ocorreu próximo da estação de 
La Barca, em Jalisco. Durante o tiroteio que se seguiu, 
o seu irmão foi morto e o padre Vega, completamente 
fora de si, mandou incendiar as carruagens do com-
boio, causando a morte de 51 passageiros. Esta atro-
cidade, bem aproveitada pela propaganda do Gover-
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no, colocou uma parte significativa da opinião pública 
contra os Cristeros. A repressão não se fez esperar e o 
próprio ministro da Guerra, general Joaquín Amaro, 
com o apoio do adido militar norte-americano, coronel 
Alexander McNab, encetou uma violentíssima cam-
panha de represália, escudado nos fumos mediáticos 
proporcionados pelo ataque ao comboio. A povoação 
de Santa Ana de Tepetitlán foi totalmente arrasada, 
as populações alteñas forçadas a concentrarem-se em 
campos especiais, as suas casas, colheitas e gado, des-
truídas ou roubadas. Aviões americanos, partindo de 
Fort Houston, no Texas, bombardeiam grandes áreas 
do estado de Jalisco, espalhando o terror por entre as 
populações indefesas, sobre as quais chegaram a ser 
lançados gases de guerra. Na aplicação cruel da táctica da terra queimada, os pri-
sioneiros cristeros eram executados e os civis, independentemente do seu apoio 
ou não à causa cristera, eram chacinados. A violação, o roubo, o incêndio das 
habitações e das colheitas foram o rasto que as tropas federais deixavam atrás 
de si e que acabou por funcionar como adubo fértil para uma maior safra de 
insurgentes. 

O governo começou a transferir os ci-
vis para os grandes centros populacionais, 
impedindo-os de fornecer mantimentos 
aos rebeldes. Ao chegar o Verão, a rebelião 
estava quase totalmente dominada. Gar-
za abandonou a liderança em Julho, após 
uma tentativa falhada de obtenção de fun-
dos nos meios católicos dos Estados Uni-
dos. Mas o movimento rebelde ganhou 
nova vida com os esforços de Victoriano 
Ramírez, conhecido como El Catorce15. 

Este era analfabeto mas um comandante nato. A 23 de Março é o protagonista da 
batalha de San Juán, tendo resistido, com o seu esquadrão intitulado Dragões do 
14, às cargas das tropas federais do general Espiridión Rodríguez. Com o apoio 
do seu comandante, o general Miguel Hernández, vindo em seu socorro, infligiu 
uma das maiores derrotas de toda a campanha às tropas governamentais. Fez 
ressuscitar a rebelião, permitindo à Liga Nacional para a Defesa da Liberdade 
Religiosa contratar um estratega, um mercenário que exigiu o dobro do salário 

15 Segundo a lenda esta alcunha teve origem no facto de, após a sua evasão da prisão, ter 
morto todos os catorze homens que tinham sido enviados em sua perseguição. Teria 
depois enviado uma mensagem ao presidente da Câmara, e seu tio, dizendo-lhe que no 
futuro não deveria enviar tão poucos homens atrás dele.

Hist_8_JoseLuisAndrade.indd   333 02-04-2012   16:35:56



334 Lusíada História n.º 8 / 2011

José Luis Andrade

de um general federal. Enrique Gorostieta Velarde era afastado 
do catolicismo, ao ponto de fazer troça da religião das suas pró-
prias tropas. Apesar da sua falta de convicções católicas, fez um 
bom trabalho no treino das tropas rebeldes, produzindo uni-
dades disciplinadas e uniformizadas, organizadas num exército 
único denominado Guardia Nacional. Gradualmente, os Criste-
ros começaram a reassumir o controlo do conflito.

Em 21 de Junho de 1927, foi formada em Zapopan a pri-
meira unidade feminina das que viriam a ficar conhecidas como 

las brigadas bonitas (a brigada de Santa 
Joana d’Arc). Fundada por 17 mulheres, 
em pouco tempo contava com 135 mem-
bros. A sua missão consistia em conseguir 
dinheiro, armas, provisões e informações 
para os homens combatentes; também 
auxiliavam os feridos. Em Março de 1928 
haveria cerca de 10.000 mulheres envol-
vidas. Muitas contrabandeavam armas 
para as zonas de combate, transportando-

-as escondidas em carroças carregadas de cereais ou cimento. No final da guerra 
chegaram a cerca de 25.000.

Em Julho de 27, depois de o governo ter desterrado mais seis bispos, nas 
encostas do vulcão de Colima, nova proclamação. Há 
seis meses que, invocando o Santo Nome de Deus, nos 
lançámos na luta pela mais nobre das causas. (...) Não 
somos servis como eles; temos o orgulho de ser homens 
de honra, mexicanos conscientes dos nossos deveres e 
amantes da Pátria; católicos de convicção que não tole-
ram que se nos ultraje no mais sagrado. (...) Lutaremos 
sem descanso até obter o triunfo; preferimos mil vezes 
a morte que abandonar o campo e o dever, fazendo-
-nos cúmplices da ruína da Pátria, afirmaram então. Os 
cristeros mantiveram a iniciativa do ataque no segun-
do semestre de 27, com o governo federal a enfrentar 
uma nova crise: uma revolta entre militares dissidentes, 
liderada pelo general Arnulfo R. Gómez16. Entretanto, 

16 Arnulfo R. Gómez era, em 1927, candidato do partido anti-reeleccionista. Havia-se pro-
nunciado pela necessidade de conciliação entre o trabalho e o capital e pelo respeito pela 
liberdade religiosa, com independência da Igreja e do Estado. Opositor de Obregón, 
uniu esforços com o general Francisco R. Serrano, o outro candidato presidencial anti-
-reeleccionista. Aliado tácito dos cristeros, forçado a sublevar-se para salvar a vida, ten-
tou capturar os generais Calles, Obregón e Amaro, quando estes assistiam ao decorrer 
de uns exercícios militares nocturnos. Ao falhar o seu intento, vê-se obrigado a combater 
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Washington a quem interessa dispor de um governo me-
xicano estável e forte, resolve mudar de embaixador. E 
James Rockwell Sheffield cuja relação com Plutarco Cal-
les não era das melhores é substituído por Dwight Whit-
ney Morrow. Com a aprovação do presidente americano 
John Calvin Coolidge, Morrow começou a canalizar para 
o governo mexicano importantes financiamentos e gran-
de quantidade de material e auxílio militar. Em finais de 
1927, Dwight Morrow, iniciou uma série de contactos com 
Calles, sempre ao pequeno-almoço17, em que os dois dis-
cutiam toda uma variedade de assuntos, desde os levan-
tamentos religiosos, ao petróleo e à irrigação. Morrow, 
banqueiro ligado à J. P. Morgan, protestante18 e maçon, dizia pretender que o 
conflito terminasse por razões humanitárias mas o intuito que tinha em vista era 
encontrar uma aberta para conseguir o monopólio americano para a exploração 
do cobre e do petróleo do México e obter os contratos das grandes obras públicas.

Durante o ano de 28, muitos anti-reeleccionistas19 bem assim como antigos 
villistas e zapatistas juntaram-se à Guardia Nacional. Nos dois primeiros meses 
do ano, registaram-se mais de 300 batalhas e choques armados, a maioria dos 

o governo e, depois de derrotado em Ayahualulco pelas forças do general José Gonzalo 
Escobar, tenta escapar para as montanhas. Denunciado por um ex-correligionário, é de-
tido umas semanas depois e fuzilado. Um mês antes, Serrano e quatorze dos oficiais que 
com ele se encontravam na altura haviam sido assassinados pelo general Claudio Fox, 
por ordem de Obregón e Calles.

17 O que lhe valeu o epíteto nos órgãos de comunicação social dos E.U.A. de diplomata 
ham and eggs ou bacon and eggs. Viria a ser sogro de Charles Lindbergh. Em 1930, 
concorreu para o Senado pelo Estado de New Jersey. O ex-adido militar americano no 
México, o supracitado coronel McNab, ao pretender elogiar Morrow, acabou, sem que-
rer, por pôr a nu a sua agenda escondida e as manipulações do embaixador bem como 
os seus serviços mais ou menos velados a alguns ministros mexicanos. Essas declara-
ções tiveram forte impacto no México onde o orgulho ferido por uma mais uma clara 
ingerência dos gringos provocou o regresso antecipado de Morrow a Washington. (v.g., 
Beezley, William H. and MacLachlan, Colin M., Mexicans in revolution, 1910-1946: an 
introduction, University of Nebraska Press, 2001)

18 Para muitos autores, nas desgraças e misérias do México houve sempre uma mãozinha 
do expansionismo americano wasp (acrónimo de White, Anglo-Saxon and Protestant). 
Aquiles P. Moctezuma (pseudónimo do jesuíta Pe. Eduardo Iglésias), na sua obra El 
conflito religioso de 1926, cita Theodore Roosevelt quanto ao assunto; o presidente afir-
ma que a absorção dos países latinos pelos Estados Unidos será longa e muito difícil 
enquanto esses países forem católicos.

19 Eram os defensores da postura constitucional que impedia a recandidatura de um cida-
dão que já tivesse exercido o cargo de Presidente da República, mesmo que em períodos 
não consecutivos. Na prática, opunham-se à recandidatura de Álvaro Obregón e à sua 
tentativa de alterar a Constituição de 17 para a poder formalizar.
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quais em Los Altos de Jalisco. A 30 de Janeiro, o general Sánchez, o mesmo que 
havia fuzilado o que se considera ser a primeira baixa cristera, o ancião José Gar-
cía Farfán, mandou dinamitar o monumento a Cristo-Rei, no Cerro del Cubile-
te (Guanajuato). Com Gorostieta na ofensiva, o general cristero Jesús Degollado 
Guízar, com os ataques de Tecolotlán, Tenamaxtlán, La Candelaria e Manzanillo, 
aprofundou a frente Sul de Jalisco, em direcção ao mar e a Colima, colhendo o 
governo entre dois fogos. Era a Divisão do Sul de Jalisco, de Colima, de Nayarit 
e do oeste de Michoacán que Degollado e os seus homens consagraram a Cristo-
-Rei e a Santa Maria de Guadalupe, na herdade de Los Volcanes, em 28 de Julho. 
Uma dúzia de dias antes, Obregón que levara a sua pretensão avante e era candi-
dato à presidência, fora assassinado por um jovem da ACJM, José de León Toral, 
que seria passado pelas armas meses depois. No dia seguinte à sua execução, 10 
de Fevereiro de 1929, o comboio onde viajava o presidente interino Portes Gil, 
sofreu um atentado em Guanajuato, cuja única vítima acabou por ser o ajudante 
do maquinista. O governo culpou os cristeros pela dinamitação da via-férrea (a 
maior parte das cargas nem sequer explodiu), muito especialmente a LNDLR 
que, segundo Portes Gil, lhe havia enviado uma carta ameaçadora quando estava 
em Tampico?! 

Durante o primeiro semestre de 1929, os Cristeros tentaram tirar partido da 
força que então já exibiam atacando Guadalajara, em finais de Março. O ataque 
falhou mas os rebeldes conseguiram tomar Tepatitlán de Morelos, a 19 de Abril. 
4.000 soldados cristeros derrotaram 500 federales profissionais e 4.000 milicianos 
agraristas, numa das batalhas mais significativas das campanhas cristeras. O pa-

dre Reyes Vega, comandante da brigada 
de Los Altos e que havia tido a iniciativa 
de dar combate, foi morto nesta batalha. 
Entre Abril e Maio deu-se a revolta anti-
-governamental encabeçada pelo gene-
ral José Gonzalo Escobar, até aí um dos 
principais esteios do governo. Erigido em 
chefe supremo do Exército Renovador, 
Escobar proclamou o seu apoio ao anti-

-reeleccionismo e à revogação das leis anti-clericais. Tal facto aproximou-o dos 
cristeros que passaram a contar com mais um aliado de peso. 

A devastação do país atingiu o seu nível máximo, agora com o conflito aber-
to entre as várias facções da família revolucionária. Com a revolta escobarista, a 
par da guerra cristera, a economia afundava-se e a desintegração financeira total 
estava à vista. E, subitamente, os Cristeros tiveram de se confrontar com dis-
sensões internas20. Por outro lado, sob a pressão do embaixador americano que 

20 Sobretudo a execução do popularíssimo Victoriano Ramírez trouxe sérios problemas à 
direcção cristera. Quando Gorostieta impôs uma férrea disciplina e uma reorganização 
da estrutura de comando, vários foram os cabecilhas que reagiram negativamente. O 
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insistia em chamar bandidos aos criste-
ros, alguns hierarcas da Igreja sentiam-se 
tentados a negociar com Calles. Rumores 
dessa predisposição chegavam à direcção 
militar do movimento cristero. Enrique 
Gorostieta, em 16 de Maio de 1929, resol-
veu dirigir aos bispos mexicanos uma car-
ta da qual nos permitimos extrair alguns 
fragmentos:

Desde que a nossa luta se iniciou, a 
imprensa nacional, e até a estrangeira, não 
tem deixado de dar nota, periodicamente, 

sobre possíveis ajustes entre o designado governo e algum notável membro do 
episcopado mexicano, para acabar com o problema religioso. Sempre que tais 
notícias surgem, os nossos homens em luta sentem que um arrepio de morte os 
invade, mil vezes pior que todos os perigos que se prontificaram enfrentar. Cada 
vez que a imprensa nos fala de um bispo como possível parlamentário com o 
callismo, sentimos como que uma bofetada na cara, tanto mais dolorosa quanto 
vem de quem deveríamos esperar um consolo, uma palavra de alento na nossa 
luta; alento e consolo que, com uma honorabilíssima excepção (Mons. Martínez 
y Zárate, Bispo de Huejutla, desterrado há 17 anos) não temos recebido de nin-
guém.

Se os bispo, ao dialogar com o governo, aprovam a atitude da Guardia Na-
cional, se estão de acordo em que era já a única saída digna que nos deixava o 
déspota, terão de ter em atenção a nossa forma de pensar e atender as nossas 
exigências; e, então, nada teremos a dizer se for essa a situação (...)

Se os bispos ao negociar com o governo desaprovam a nossa atitude, se não 
levam em linha de conta a Guardia Nacional e tratam de arranjar uma solução 
para o conflito, independentemente das nossas aspirações; se se esquecem dos 
nossos mortos, se não levam em consideração os milhares de viúvas e órfãos, 
então rejeitaremos tal atitude como indigna e como traidora (...)

Muitas, e de diversa índole, são as razões que acreditamos ter para que seja 

mais notório foi El Catorce o que levou a que fosse destituído do seu cargo; Victoriano 
reagiu mal e apoiado por alguns companheiros fiéis, sobretudo de San Miguel el Alto, 
afastou-se da linha da Guardia Nacional, apesar dos incessantes rogos do padre Pedroza. 
A rebeldia não podia ser tolerada e este, juntamente com o padre Heriberto Navarrete 
e Mário Valdés foram em perseguição de Victoriano, capturaram-no, julgaram-no por 
insubordinação e resistência a ordens superiores e executaram-no. Muitos historiadores 
crêem que foi Mário Valdés que provocou a irreversibilidade da posição de Victoriano; 
segundo alguns, era mesmo um agente governamental que conseguiu inflamar os âni-
mos contra El Catorce, levando à sua condenação por um arremedo de tribunal marcial. 
A sua morte foi extremamente impopular entre os cristeros e levou mesmo a confrontos 
entre os generais Miguel Hernández e Gorostieta.
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a Guardia Nacional e não o Episcopado a resolver esta situação. Desde logo por-
que o problema não é puramente religioso mas um caso integral de liberdade, e a 
Guardia Nacional constituiu-se de facto em defensora de todas as liberdades e na 
genuína representação do povo, até porque foi o apoio do povo que nos permitiu 
subsistir (...)

Como última razão, cremos ter o direito de ser ouvidos, já que mais não seja, 
por ser parte constitutiva da Igreja Católica do México, uma parte importantíssi-
ma dessa Instituição que os bispos mexicanos governam. 

Em 2 de Junho, Gorostieta foi morto numa emboscada, montada por uma 
patrulha federal na fazenda El Valle. Mas, nesta altura, os rebeldes contavam já 
com cerca de 50 000 homens armados e organizados, e pareciam ser capazes de 
manter a rebelião por muito tempo. Com a morte do general Gorostieta, Jesús 
Degollado, comandante da divisão do Sul, assumiu a chefia da Guardia Nacional.

A posição dos cristeros, apesar de decapitados do seu chefe militar profis-
sional era bem mais confortável que a do governo. 
Quer pela causa quer pelas vitórias, possuíam um 
moral de combate superior e começavam a compor-
tar-se militarmente como unidades disciplinadas 
e organizadas, com suficiente flexibilidade para se 
decomporem em pequenos grupos de guerrilha se a 
táctica da ocasião assim o aconselhasse. Mercê desse 
desempenho, sofriam em combate menos baixas que 
os callesistas e estavam dispostos a continuar a luta 
o tempo que fosse preciso, até que a derrogação das 
leis persecutórias da Igreja fosse alcançada. O gover-
no, pelo contrário, enfrentava a ameaça de bancar-
rota e o desprestígio internacional. Tinha pois muita 
pressa em acabar com o conflito que, nas suas hostes, 
já produzira mais de 57.000 mortos, entre soldados 
(incluindo 14 generais e cerca de 2.000 oficiais) e mi-

licianos. 

A posição dos bispos mexicanos

Houve sempre alguma controvérsia sobre se as acções dos Cristeros eram 
ou não apoiadas pelo episcopado ou pelo Papa. Em 18 de Outubro de 1926, Pio 
XI recebeu uma comissão de bispos mexicanos21 que o quiseram informar pes-
soalmente sobre a perseguição sistemática e concomitante resistência armada. 

21 Presidida por Mons. José María González y Valencia, Arcebispo de Durango, reunia 
ainda Mons. Emeterio Valverde y Téllez, Bispo de León, como Secretário e o Bispo de 
Tehuantepec, Mons. Gerardo Méndez del Río, como Vogal.
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Questionado sobre se os prelados poderiam dispor dos bens da Igreja para apoio 
à causa cristera, o Secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Gasparri, 
respondeu que se fosse um bispo mexicano venderia todos os seus bens pessoais, 
para o efeito. No mês seguinte, o Papa manda publicar a sua encíclica Iniquis 
Afflictisque em que condena a Constituição mexicana de 1917 e as suas emendas 
callesistas de 26, louvando a Liga e outras organizações católicas. Aquela encí-
clica seria a primeira de uma série 
de três em que Roma denunciaria a 
cruel perseguição da Igreja Católica 
no México. A segunda, Acerba Ani-
ma, em 29 de Setembro de 1932, cri-
ticaria o governo mexicano quer pelo 
seu historial de repressão passado 
quer pela violação das promessas 
que tinham sido acordadas com os 
representantes da hierarquia e que 
poriam fim à guerra cristera. A ter-
ceira, Firmissimam Constantiamque, manteria o tom.

Oficialmente, o episcopado mexicano nunca apoiou explicitamente a rebe-
lião mas, de acordo com vários documentos e testemunhos, os rebeldes sentiam 
ter da parte do episcopado o reconhecimento da legitimidade da sua causa. A 30 
de Novembro de 26 os dirigentes da Liga haviam enviado aos bispos um Me-
morando no qual solicitavam que a sublevação não fosse condenada e que os 
prelados influíssem na formação das consciências para que o levantamento fosse 
considerado lícito, meritório e de legítima defesa. Pediam ainda vigários castren-
ses e o patrocínio da hierarquia na recolha de fundos juntos dos católicos ricos. 
Logo depois, Mons. Ruiz y Flores e Mons. Díaz y Barreto (os mesmos que depois 
pactuariam com o governo) recebem os responsáveis da Liga e comunicam-lhes 
que no tocante aos primeiros pontos, a resposta era positiva e unânime; quanto 
aos outros dois, a sua implementação não era exequível ou conveniente. Em 15 
de Janeiro de 27, a Conferência Episcopal, em resposta a declarações do Governo 
que procurava responsabilizá-los pelas revoltas, dizia que eram alheios ao movi-
mento insurreccional mas que havia circunstâncias na vida dos povos em que era 
lícito aos cidadãos defender pelas armas os direitos legítimos que em vão tinham 
procurado salvaguardar por meios pacíficos. Enviam igualmente uma dura car-
ta22 ao bispo de Tabasco, o jesuíta Pascual Díaz y Barreto o qual, exilado em Nova 

22 Na missiva, para além de lamentarem as declarações públicas atribuídas ao Bispo de 
Tabasco, contra os generosos defensores da liberdade religiosa que dão o sangue e a 
vida para cumprir o santo dever de conquistar a liberdade da Igreja, invocavam o sentir 
da maioria dos católicos do México e dos padres da Companhia. Citaram, adiante, as 
declarações do jesuíta flamengo, grande professor de Teologia Moral, Pe. Arthur Verme-
ersch, produzidas a 3 de Fevereiro: Fazem muito mal aqueles que, acreditando defender 
a doutrina cristã, desaprovam os movimentos armados dos católicos mexicanos. Para a 
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Iorque, teria, aparentemente, manifestado publicamente algumas reservas sobre 
a rebelião cristera. Mons. Pascual Díaz retracta-se e declara-se solidário com a 
posição dos seus colegas. A 22 de Fevereiro será a vez do presidente da Confe-
rência Episcopal declarar à Imprensa, em Roma, sobre se fazem bem ou mal os 
católicos (mexicanos) em recorrer às armas, que até agora não tínhamos querido 
falar sobre o assunto para não precipitar os acontecimentos. Mas uma vez que o 
próprio Calles empurra os cidadãos para a defesa armada, devemos afirmar que 
os católicos do México, como qualquer ser humano, gozam em toda a sua ampli-
tude do direito natural e inalienável da legítima defesa.

O Arcebispo de Guadalajara, José Francisco Orozco y Jiménez, permane-
ceu próximo dos rebeldes; apesar de rejeitar formalmente a revolta armada, não 
estava disposto a abandonar o seu rebanho. O mesmo fez o Bispo de Colima, 
Mons. José Amador Velasco y Peña, o qual, tal como Mons. Orozco, permaneceu 
escondido na sua diocese, com risco de vida. Muitos historiadores modernos (os 
do costume) consideram-nos mesmo os verdadeiros dirigentes do movimento. 
Os arcebispos, José Mora y del Río, da cidade do México, e José María González y 
Valencia, de Durango, e os bispos José de Jesús Manríque y Zárate, de Huejutla, 
Leopoldo Lara y Torres, de Tacámbaro e Manuel Azpeitia y Palomar, de Tepic 
também apoiaram, de maneira mais ou menos declarada, a rebelião armada. Há, 
no entanto, investigadores que dizem que, exceptuando estes casos, a hierarquia 
era intrinsecamente hostil ao movimento. Após o ataque ao comboio liderado 
pelo padre Reyes Vega, grande parte dos bispos foi expulsa (alguns pela terceira 
vez) do México mas continuariam a enviar, a partir do exterior, orientações sobre 
a vida espiritual dos seus diocesanos, a observar durante o conflito e a suspensão 
das formas públicas do culto. 

A 8 de Agosto, Calles declara que não tenciona mudar nada na chamada 
Ley de Cultos nem permitir o regresso dos bispos desterrados. A 2 de Outubro 

de 1927, o Cardeal Pietro Gaspar-
ri, Secretário de Estado do Vatica-
no, numa entrevista ao New York 
Times, conta os horrores da per-
seguição sofrida pela Igreja Cató-
lica no México e denuncia o silên-
cio das nações, por tolerarem tão 
selvagem perseguição em pleno 
séc. XX. Referia-se aos massacres 
perpetrados pelas tropas colora-

das (vermelhas) sobre as populações suspeitas de apoiar os rebeldes cristeros. 
O mandato presidencial de Calles aproximava-se do fim e o presidente elei-

to, Álvaro Obregón, deveria tomar posse em 1 de Dezembro de 1928. Porém, 

defesa da moral cristã não é necessário recorrer a falsas doutrinas pacifistas. Os católicos 
mexicanos estão a usar um direito e a cumprir um dever. 
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como já dissemos, foi assassinado por um radical católico 
em 17 de Julho, facto que pôs seriamente em causa os con-
tactos exploratórios e os diálogos secretos. O Congresso 
mexicano nomeou então Emílio Portes Gil, o ministro do 
Interior de Calles, presidente interino, com o mandato a 
iniciar-se a 1 de Dezembro. Foram igualmente marcadas 
novas eleições para Novembro do ano seguinte. Portes 
Gil era, aparentemente, mais aberto em relação à Igreja do 
que Calles havia sido, mas este continuava a ser o verda-
deiro e incontornável dono do poder. Portes Gil terá dito 
a um correspondente estrangeiro em Maio de 1929 que o 
clero católico poderia, quando assim o desejasse, retomar 
o exercício dos seus ritos e práticas com uma única obrigação – a de respeitar as 
leis do país. No dia seguinte, o arcebispo exilado Leopoldo Ruíz y Flores emitiu 
uma declaração explicando que a hierarquia tinha decidido suspender o culto 
porque não era capaz de suportar a forma arbitrária como as leis eram aplicadas 
no país. 

À medida que o tempo ia passando e que a probabilidade de uma vitória 
a nível nacional se parecia esfumar, as reservas da hierarquia no apoio à guerra 

iam aumentando, mesmo em Roma23. Para alguns, a de-
sordem e destruição causadas pelas insurreições criste-
ras ultrapassavam mesmo a elevação moral da guerra 
justa. A maioria dos fiéis há muito que estava sem ofí-
cios religiosos, cada vez mais longe da Eucaristia e dos 
Sacramentos, sujeita ao desgaste mediático produzido 
pela imprensa afecta ao governo. Os bispos mexicanos 
sentiam-se cada vez mais pressionados. O tempo pas-
sava, a economia erodia-se, o sofrimento do povo era 
cada vez maior e Roma forçava agora a busca de uma 
solução para o conflito. Morrow, bem informado, socor-
reu-se do padre paulista John Burke, secretário-geral da 

National Catholic Welfare Conference e diplomata experiente. Para melhor pres-
sionar os bispos, atraiu para os seus propósitos o Delegado Apostólico nos Esta-
dos Unidos e, cumulativamente, encarregado de negócios da Santa Sé no México, 
Mons. Pietro Fumasoni Biondi. Este nomeia o jesuíta Mons. Pascual Díaz, Bispo 
de Tabasco exilado em Nova Iorque, e então Secretário da Conferência Episcopal 

23 A posição tradicional da Igreja sobre a licitude da rebelião armada contra as autorida-
des do Estado, como Pio XI, exporá mais tarde, em 37, na Firmissimam Constantiam-
que, assenta essencialmente em 4 parâmetros de análise: a) estar-se perante uma causa 
considerada muito grave; b) terem-se esgotado os meios pacíficos; c) que a violência 
desenrolada não produza mais mal que o que pretende mitigar; d) que exista uma real 
probabilidade de êxito. No seio da hierarquia católica do México (e em Roma), o pêndu-
lo analítico foi-se deslocando das duas primeiras para as duas últimas.
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mexicana, como seu intermediário junto dos componen-
tes deste comité. Em Roma, na condução dos negócios da 
Secretaria de Estado da Santa Sé, face ao arrastamento 
do sanguinolento conflito, parecia ter triunfado a linha 
pacifista favorável à contenção e ao diálogo com o go-
verno mexicano. As orientações transmitidas por Mons. 
Díaz aos seus colegas foram claras; Roma dizia agora que 
os bispos deviam não só abster-se de apoiar a acção ar-
mada mas também permanecer de fora e acima de todo e 
qualquer partido político. A Santa Sé encontrava-se pois 
envolvida na busca da paz24 mas não deixava de aconse-
lhar prudência perante as iniciativas americanas.

os arreglos25

A politóloga mexicana María del Carmen Collado Herrera, após análise 
exaustiva dos arquivos das Relações Exteriores, provou que Morrow estava por 
dentro da questão religiosa, mesmo antes de ser nomeado oficialmente embaixa-
dor em substituição de Sheffield. À frontalidade deste na defesa dos interesses 
dos EUA e dos dos cidadãos americanos que considerava postos em causa pela 
Constituição de 17, sucedeu a astúcia do colaboracionismo cúmplice ditado por 
Coolidge. Nesse sentido, a oferta da resolução do conflito religioso era a pièce de 
résistance do apoio americano.

Morrow acabaria por conseguir o acordo entre as partes em 21 de Junho 
de 1929. O pacto informal que ele elaborou em inglês, os chamados arreglos26, 

24 Há quem afirme que, com a chegada de Herbert Hoover à Casa Branca, depois de ter 
derrotado o candidato democrata, o católico Al Smith, influentes personalidades maçó-
nicas, mormente de rito escocês, fizeram chegar ao cardeal Pacelli, através do alemão 
Pe. Gruber, o seu desejo de pacificar os conflitos abertos com a Igreja em várias partes 
do mundo.

25 A primeira obra de investigação que, de forma descomprometida e sistemática, se de-
bruçou sobre os arreglos foi, porventura, o trabalho da historiadora Alicia Olivera de 
Bonfil, Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, sus antecedentes y consecuencias, 
Mexico, 1987. Outro trabalho digno de nota é a tese de doutoramento do historiador 
italiano, residente no México, Andrea Mutolo, Gli “arreglos” tra l’episcopato e il gover-
no nel conflitto religioso del Messico. Mais recentemente, a tese de doutoramento de 
Yves Bernardo Roger Solis Nicot, intitulada La hiérarchie catholique mexicaine durant 
la genèse du modus-vivendi: 1929-1940, aporta um estudo sistemático sobre o assunto, 
incorporando as mais recentes investigações, nomeadamente as realizadas nos Arqui-
vos Secretos do Vaticano.

26 Estes arranjos traduziram-se por duas declarações separadas, uma por Portes Gil e outra 
pelo Arcebispo de Morelia, Leopoldo Ruíz y Flores, em nome de todo o Clero católico (o 
que era falso) e na qualidade de Delegado Apostólico Ad Referendum sem no entanto ter 
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permitiria retomar o culto católico no México e fazia três concessões: apenas os 
padres nomeados por superiores hierárquicos seriam obrigados a registar-se, a 
educação religiosa seria permitida nas igrejas (mas não nas escolas), e todos os ci-
dadãos, incluindo o clero, poderiam efectuar petições para reformar as leis. Mas 
o ponto mais importante dos arreglos era que a Igreja recuperaria o direito a 
usufruir das suas propriedades e os padres recuperavam o direito de viver nessas 
mesmas propriedades. Legalmente falando, a Igreja não podia possuir proprie-
dade imobiliária, e as suas antigas instalações permaneciam propriedade federal. 
No entanto, a Igreja tomou o controlo destas instalações e o governo nunca vol-
tou a tentar ficar com elas. Era um arranjo conveniente para as duas partes e o 
apoio, residual, da hierarquia da Igreja aos rebeldes cessou. Para muitos católicos 
os bispos tinham aceite o suborno, ao aceitar o modus vivendi proposto.

Os arreglos conduziram a guerra a um desfecho pouco comum. Nos últimos 
dois anos, muitos oficiais, até agnósticos, que eram hostis ao governo federal 
por outras razões, haviam-se juntado aos rebeldes. Quando os arreglos vieram 
a público, apenas uma parte dos rebeldes regressou a suas casas: aqueles que 
sentiam que a sua guerra havia sido ganha. Uma vez que as opiniões da Liga 
e dos rebeldes, que tanto sangue haviam derramado, não tinham sido ouvidas 
nas conversações, muitos deles sentiram-se traídos e alguns continuaram a com-
bater. Os protestos não se fizeram esperar e Roma teve de proibir que se falasse 
mais sobre o pacto que não protegeu a vida daqueles que se haviam revoltado 
pela perseguição à liberdade do exercício religioso. Criou-se uma profunda divi-
são entre o alto clero, considerado pouco solidário quando não traidor, e aqueles 
que, desconfiados, insistiam em levar a guerra por diante. Os bispos acatavam a 
Constituição e o governo federal prometia fechar os olhos à fiscalização do cum-
primento da Lei. Para os que não acataram de imediato a ordem de cessar-fogo, 
a hierarquia da Igreja ameaçou-os de excomunhão o que levou muitos, apesar da 
forte sensação de traição mas obedecendo, a depor as armas e, gradualmente, a 
rebelião foi terminando. 

Tal como vimos atrás, na carta que o general Gorostieta enviou aos bispos 
mexicanos, muitos cristeros entendiam que: a gente da Igreja não dirigiu nem 
inspirou nunca a cristíada e quando acordou a sua paz com o governo, não con-
sultou os combatentes. A Igreja fez uma paz política, cujo preço foi pago pelos 

cumprido as orientações do Papa. Como se diria na gíria, deixou-se papar... Tinha vindo 
dos E.U.A., num vagão de comboio, incomunicável, acompanhado apenas por Pascual 
Díaz y Barreto, o único bispo que havia mostrado empenho público em conseguir um 
acordo com os callistas. Morrow impediu que o clero mexicano ou representantes dos 
rebeldes ou da Liga tivessem acesso aos dois negociadores, então instalados em casa do 
banqueiro Legorreta. Apenas os sacerdotes americanos Edmund Walsh, S.J. e Wilfrid 
Parsons, S.J., professores em Georgetown e especialistas em Relações Internacionais e 
Ciência Política, respectivamente, e o embaixador do Chile, Miguel Cruchaga Tocornal, 
pessoa de confiança do Vaticano, foram autorizados a conversar com eles. O resultado 
ficou à vista...
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cristeros, atirados para o Apocalipse. A gente da Igreja não será jamais a Igreja; 
mas os cristeros sabem conservar o sentido da Igreja, a fé na Igreja. Os da Liga e 
os cristeros em geral, tinham a convicção de que o Pacto era um embuste e que ao 
entregarem as armas e abandonar a clandestinidade, a morte era mais que certa. 
Fizeram-no, no entanto, porque era a Igreja que assim o mandava e a sua fide-
lidade e obediência eram a toda a prova. Como é evidente, este facto pressupôs 

uma profunda e dura prova de fé para os cristeros27 
que, na sua maioria, se mantiveram fiéis à Igreja e pró-
ximos dos sacerdotes que durante o conflito os tinham 
apoiado. Mas é legítimo que nos interroguemos, como 
faz a socióloga Lourdes Celina Vasquez Parada, sobre 
até que ponto a ruptura da solidariedade do alto cle-
ro mexicano com o seu rebanho do centro-Oeste não 
influiu no cada vez maior leque de opções religiosas 
não católicas que, posteriormente à guerra, se veio a 
desenvolver nessa mesma região. 

Em 27 de Junho, os sinos ouviram-se no México 
pela primeira vez em quase três anos. A partir dessa 
data, as igrejas foram, gradualmente, reabrindo ao 

culto. Dando cumprimento às exigências dos bispos, o comandante-em-chefe da 
Guardia Nacional, o general Jesús Degollado Guízar, ordenou a dissolução das 
suas forças de cerca de cinquenta mil homens. Uns quinze mil dirigiram-se às 
autoridades requerendo salvo-condutos; outros esconderam-se e muitos fugiram 
das suas regiões de origens. Sentiam-se todos perplexos, com a sensação de te-
rem sido vendidos à mesa das negociações por aqueles em que mais confiavam. 
Alguns chefes, temendo ser julgados como traidores, tentaram manter a rebelião. 
Os seus esforços falharam e muitos foram capturados e fuzilados28, enquanto 

27 A LNDLR difundiu um comunicado em que se dizia: Nem os membros da Guardia Na-
cional nem os da Liga estão animados por quaisquer ambições pessoais ou ilegítimas, 
nem estão tolhidos pela néscia impaciência de pretender consumar de uma assentada a 
reivindicação de todos os direitos (...) Nesta áspera e cruenta luta conseguiu-se insuflar 
na alma nacional uma formidável e profunda paixão para levar a cabo a reconquista, de 
facto e de direito, das nossas liberdades essenciais e não haverá poder humano que a 
consiga extirpar; e porque, como católicos, temos plena confiança no Soberano Pontífice 
e na sua firmeza, a Liga pensa que chegou o momento decisivo de cessar a luta bélica 
para nos consagrarmos a outro género de actividades que contribuam sempre para o 
bem da Pátria e da nossa fé (...) Não se pretende, nem se pretendeu, servir-se da Religião 
para obter, por seu intermédio, transformações de carácter temporal da casa pública. 
Muito dolorosa tem sido a prova sofrida, mas nela e com ela ficou demonstrado que, 
quando se pisam com mão desapiedada os mais sagrados direitos que o católico tem no 
fundo da sua alma, se desencadeiam tempestades deploráveis para todos.

28 Às ordens das autoridades locais, que tornearam os termos do Acordo invocando para 
isso falsos pretextos, foram assassinados mais de 1.500 cristeros dos quais cerca de um 
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outros escaparam para San Luis Potosí onde o general Sa-
turnino Cedillo lhes concedeu refúgio. Em Tabasco, pelo 
contrário continuaram proibidos os ministros do culto 
pelo fanático governador anti-clerical, o general Tomás 
Garrido Canabal29. Na globalidade, 134 vilas e 295 aldeias 
haviam sido saqueadas e incendiadas pelas forças gover-
namentais; foram igualmente realizadas 242 re-concentra-
ções forçadas. A guerra custou a vida a cerca de 90 000 
pessoas: 56 882 no lado federal e cerca de 30 000 no dos 
Cristeros. A estes números há que somar os numerosos 
civis (e cristeros desarmados) assassinados em ofensivas 
anticlericais durante e após o fim da guerra e que ainda 
haviam de levar a um segundo levantamento em 1934, centrado nos estados de 
Colima, Zacatecas e Durango, conhecido como La Segunda30. Esta foi dirigida 
por muitos oficiais superiores sobreviventes da revolta de 26-29, como Florencio 
Estada, Trinidad Mora, Federico Vázquez, Lauro Rocha, Ramón Aguilar, Rúben 
Guisar, sob o comando do general Aurelio Acevedo. Em finais de 35 tinha-se 
estendido de forma espaçada a 15 estados e, no total, contava com cerca de 7.500 
homens armados. Pouco a pouco, condenada pela hierarquia da Igreja, foi esmo-

terço eram oficiais. Assim morreram Pedro Quintanar, o padre Aristeo Pedroza, Carlos 
Bouquet, Luis Alcorta, Vicente Cueva, Gutiérrez Beltrán, Lorenzo Arreola, Gabino Álva-
rez Barajas, Francisco Sánchez Hernández, Feliciano Flores, Rogaciano Aldmar, Andrés 
Salazar, Victoriano Damián, Félix Ramírez, Casimiro Sepúlveda, os quatro irmãos San-
doval, os Pe. José Lezama e Epifanio Madrigal e o engº José González Pacheco.

29 Canabal, cujo fanatismo chegou ao cúmulo de pôr aos filhos os nomes Lenine e Lucifer, 
procurou obrigar os sacerdotes a casar. A arbitrariedade de alguns governadores esta-
duais que acrescentavam a sua interpretação da lei federal quando não a sua própria 
legislação, era terrivelmente vexatória para os cidadãos católicos. No Estado de Chia-
pas, por exemplo, aplicava-se contra eles, amiúde, a Lei da Prevenção Social, contra 
loucos, degenerados, toxicómanos, ébrios e vagabundos. Dizia a citada legislação que 
poderão ser considerados perigosos para a sociedade e submetidos a medidas de segu-
rança, como sejam a reclusão em sanatórios, prisões, centros de trabalhos forçados, etc., 
os mendigos profissionais, as prostitutas, os sacerdotes que exerçam sem autorização 
do Estado, as pessoas que celebrem actos religiosos em lugares públicos, ou ensinem 
dogmas religiosos às crianças, os homossexuais, os fabricantes e vendedores de fetiches 
e estampas religiosas, assim como os vendedores de livros, folhetos ou qualquer artigo 
impresso que se destine a difundir superstições religiosas.

30 Calles, guindado a eminência parda da presidência, insistia em acossar a Igreja. Fiado na 
pacificação militar da guerra cristera que lia como uma derrota católica, proclamou em 
Guadalajara, a 21 de Julho de 1934, a necessidade de a Revolução se preocupar definitiva-
mente com a consciência do povo. Era necessário assumir inequivocamente a direcção 
da educação das crianças, incutindo-lhes os princípios socialistas. Este posicionamento, 
designado à mexicana, por El grito de Guadalajara, levou de novo à erupção de revoltas 
do povo católico.
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recendo, à medida que os seus chefes caíam ou se rendiam. Mas só em 1941 se 
entregou o último chefe guerrilheiro cristero, Federico Vázquez, em Durango.

Conforme declarado por Portes Gil31, a Lei Calles permaneceu nos livros, 
mas não foi feita qualquer tentativa organizada por parte do governo federal 
com vista à sua aplicação estrita e efectiva. Ainda assim, em várias localidades, 
a perseguição a sacerdotes católicos prosseguiu, baseada na interpretação da lei 
feita pelas autoridades locais. E em 1933 apenas havia para todo o México 197 
sacerdotes ou seja menos de um por cada 80.000 habitante. 

Em 1993 o governo do México concedeu à Igreja um precário reconheci-
mento legal como associação religiosa e estabeleceu relações diplomáticas com a 
Santa Sé. As provisões anticlericais continuam em vigor, apesar de já não serem 
aplicadas.
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